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APEOM E-Gun 203 Junior
Laserové pušky

APEOM s.r.o.    

Určena pro trénink letního biatlonu a podobných disciplín dětí a mládeže v interiéru 
i exteriéru. Laserová puška E-Gun 203 je vybavena sportovní juniorskou biatlonovou 
pažbou a dioptrickými mířidly.

Efektivní výcvikový prostředek pro střeleckou přípravu, poskytuje trenérům ve 
spojení s detektorem Buddy okamžité objektivní posouzení činnosti střelce při zamiřování 
a spouštění zbraně. 

Možnost použití i jiných druhů mířidel (puškohled, otevřená mířidla). Jednoranné 
provedení, bez možnosti nastavení počtu elektronických výstřelů.

S námi terč neminete.

ü třída laseru I.

ü vlnová délka 630 až 680 nm

ü divergence laseru max 1 mrad

ü napájení 4,5 V DC (3x baterie 1,5V AA)

ü počet optických výstřelů až 1 000 000 při teplotě +20°C  

ü dálka střelby až 50 m

ü hmotnost 2,7 kg

ü provozní teplota +5°C až +40°C

Technické parametry:
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APEOM E-Gun 213 Senior
Laserové pušky

APEOM s.r.o.    

Určena pro trénink letního biatlonu a podobných disciplín dospělých v interiéru i 
exteriéru. Laserová puška E-Gun 213 je vybavena sportovní seniorskou biatlonovou 
pažbou a dioptrickými mířidly.

Efektivní výcvikový prostředek pro střeleckou přípravu, poskytuje trenérům ve 
spojení s detektorem Buddy okamžité objektivní posouzení činnosti střelce při zamiřování 
a spouštění zbraně. 

Možnost použití i jiných druhů mířidel (puškohled, otevřená mířidla). Jednoranné 
provedení, bez možnosti nastavení počtu elektronických výstřelů.

S námi terč neminete.

ü třída laseru I.

ü vlnová délka 630 až 680 nm

ü divergence laseru max 1 mrad

ü napájení 4,5 V DC (3x baterie 1,5V AA)

ü počet optických výstřelů až 1 000 000 při teplotě +20°C  

ü dálka střelby až 50 m

ü hmotnost 3,5 kg

ü provozní teplota +5°C až +40°C

Technické parametry:
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APEOM E-Gun série 300
Laserové pušky

APEOM s.r.o.    

E-Gun 301 E-Gun 302 E-Gun 303

Laserové pušky E-Gun série 300 jsou vhodné pro sportovní a zábavnou střelbu dětí, 
mládeže a začínajících střelců. Laserové pušky E-Gun série 300 jsou určeny pro interiérovou  
i exteriérovou střelbu.

Jednoranné provedení, bez možnosti nastavení počtu elektronických výstřelů. 
Standardní sportovní pažba laserové pušky je univerzální pro praváky i leváky.

Laserová puška E-Gun 301 je vybavena otevřenými mířidly, E-Gun 302 puškohledem 
a  E-Gun 303 dioptrem.

S námi terč neminete.

ü třída laseru I.

ü vlnová délka 630 až 680 nm

ü divergence laseru max 1 mrad

ü napájení 4,5 V DC (3x baterie 1,5V AA)

ü počet optických výstřelů až 1.000.000 při teplotě +20°C  

ü dálka střelby až 50 m

ü hmotnost 2,7 kg

ü provozní teplota +5°C až +40°C

Technické parametry:
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